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Ziektegeschiedenis
Een 33-jarige man werd gezien op de Spoedeisende 
Hulp (SEH), nadat hij bij kickboksen een flexie-exten-
sietrauma van de nek had doorgemaakt. De patiënt 
voelde direct na het trauma een elektrische schok van-
uit de nek door het lichaam trekken. Aansluitend 
bemerkte hij tintelingen en een branderige pijn in de 
handen en voeten, waarbij aanraking van de huid ter 
plaatse als vervelend werd ervaren. Bij aankomst op de 
SEH waren de klachten in de voeten verdwenen, de 
gevoelsstoornissen van de handen bleven echter bestaan.
Bij lichamelijk onderzoek gaf de patiënt geringe nekpijn 
aan bij alle bewegingen van de nek, zonder drukpijn 
over de wervels. Er was een allodynie van de handen, 
met name van de tweede tot en met de vierde vinger 
beiderzijds. Het overige neurologische onderzoek was 
normaal, inclusief motoriek en reflexen aan de armen. 
Het teken van Lhermitte was niet opwekbaar. Conven-

tioneel röntgenonderzoek van de cervicale wervelkolom 
toonde geen traumatische afwijkingen.
Op verdenking van een myelumcontusie werd, gezien de 
verbetering, gekozen voor een afwachtend beleid. Bij 
poliklinische controle hielden de gevoelsstoornissen in de 
handen echter aan en werd besloten een MRI van de cer-
vicale wervelkolom te verrichten. De MRI toonde een 
drietal spinale epidurale massa’s: 2 op niveau C5-C6 
(links en rechts) en een kleinere op niveau C2-C3 (zie 
Figuur 1). De laesies op niveau C5-C6 breidden zich uit 
in de neuroforamina en gaven compressie op het myelum 
aan de rechterzijde. De neuroforamina waren ter plaatse 
verbreed en de massa’s liepen door in het wervellichaam, 
ten teken dat het bot was aangetast. De afwijkingen had-
den een hoog signaal op T2, intermediair signaal op T1 
en kleurden niet aan na toediening van intraveneus gado-
linium. Het myelumsignaal was normaal.

Wat is uw diagnose?
De juiste diagnose vindt u op pagina 93.

Uw diagnose?
W.J.C. van Ballegoij1 en B.C. ter Meulen2

Figuur 1. MRI van de cervicale wervelkolom. A: sagittale T2-gewogen opname. B: transversale T2-gewogen opname. C: trans-

versale T1-gewogen opname met contrast.
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Diagnose van de casus op pagina 89
Chordoom

Differentiaaldiagnostisch werd aanvankelijk gedacht aan 
benigne aandoeningen zoals een neurofibroom of schwan-
noom. De verbreding van de neuroforamina, aantasting 
van de wervellichamen en het ontbreken van enige aan-
kleuring na toediening van intraveneus gadolineum zijn 
hiervoor echter atypisch. De diagnose werd uiteindelijk 
gesteld op basis van histopathologisch onderzoek na parti-
ele resectie van de afwijkingen op niveau C5-C6.  
Chordomen zijn zeldzame, langzaam groeiende, lokaal 
invasieve bottumoren. De incidentie ligt rond de 0,08 
per 100.000, met een piekincidentie op de leeftijd van 
50-60 jaar; een chordoom op een leeftijd onder de 40 
jaar, zoals bij deze patiënt, is uiterst zeldzaam.1 Chordo-
men gaan uit van resten van het notochord, een embryo-
nale structuur die een rol speelt bij de ontwikkeling van 
de wervels en tussenwervelschijven. De tumoren komen 
voor in de schedelbasis, het sacrum en de wervelkolom. 
Door hun langzame groei worden chordomen vaak pas 
in een laat stadium ontdekt. De symptomen kunnen 
aspecifiek zijn en hangen sterk af van de lokalisatie: 
chordomen van de schedelbasis groeien doorgaans in 
de clivus en presenteren zich met hoofdpijn, hersenze-
nuwuitval of verstoring van de hormoonhuishouding 
(bij uitbreiding naar de sella turcica).2 Chordomen in 
de wervelkolom en het sacrum geven (radiculaire) pijn 
of symptomen van myelum- of caudacompressie. Daar-
naast kunnen cervicale chordomen door massawerking 
dysfagie of een luchtwegobstructie veroorzaken.3 
De acute presentatie van de patiënt wordt verklaard door 
een flexie-extensietrauma van de nek in combinatie met 
een (door het chordoom) vernauwd spinaal kanaal: door 
een gebrek aan ruimte veroorzaakt een gering trauma 
reeds beschadiging van het myelum. Een dergelijk ‘double 
hit’-mechanisme wordt soms ook gezien bij oudere patiën-
ten met een degeneratieve vernauwing van het cervicale 
spinale kanaal. Een val op de kin kan reeds een (partiële) 
dwarslaesie veroorzaken. Eenzelfde acute presentatie van 

het chordoom werd niet teruggevonden in de literatuur. 
De behandeling is in eerste instantie chirurgisch. Totale 
resectie is in de meeste gevallen echter niet mogelijk van-
wege de nauwe relatie met belangrijke omliggende struc-
turen.4 Ondanks de beperkte radiosensitiviteit van de 
tumoren wordt daarom vaak gebruikgemaakt van adju-
vante radiotherapie. Alhoewel chordomen histopatholo-
gisch worden gezien als laaggradige tumoren, treden vaak 
lokale recidieven op. Metastasen (naar bot, longen of her-
senen) komen minder vaak voor: bij 5% van de patiënten 
op het moment van diagnose tot 65% bij vergevorderde 
ziekte.4 De prognose wordt dan ook vooral bepaald door 
de lokale recidieven. In het geval van een lokaal recidief 
of metastasen na resectie en adjuvante radiotherapie is er 
beperkt bewijs voor een effect van systemische behande-
ling met ‘targeted’ middelen zoals imatinib of meer klas-
sieke chemotherapeutica zoals cisplatine en alkylerende 
middelen. De mediane overleving met deze behandelin-
gen is 6,29 jaar met een 10-jaarsoverleving van 39,9%.3
Bij de patiënt uit deze casus zijn de sensibele klachten 
van de linkerarm intussen toegenomen, waarbij ook ge-
ringe motorische uitval is ontstaan. Gezien het specia-
listische karakter van de aandoening is hij voor verdere 
behandeling naar een academisch centrum verwezen.
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In de vorige uitgave heeft u een overzichstartikel over chordomen kunnen lezen 
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